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In het nieuws

Op onze site

Lees alle interessante
columns van
Henk Spaan

Kijk op de site
naar de leuke
video van deze dag

www.deweekkrant.nl/spaan

www.deweekkrant.nl

Wandeling Tuin
en Architectuur

Meer dan je best kun je niet doen

Wageningen

Op zondag 22 mei kunt u
samen met een deskundige
Gilde gids een interessante
wandeling maken langs architectonisch belangwekkende gebouwen, kunstwerken en het arboretum De
Dreijen.
Vertrek om 14.00 uur vanaf
de parkeerplaats Gen. Foulkesweg 37, hoek Arboretumlaan. Kosten 2,50 euro, de
wandeling duurt twee uur.
Dit is een open rondleiding,
u hoeft zich hier niet voor
aan te melden. Heeft u interesse in een rondleiding,
dan kunt u zich als groep
het gehele jaar aanmelden.
Kijk voor meer informatie
op www.rondleidingenwageningen.nl.

NAH-café
Wageningen

Op woensdag 25 mei is het
weer tijd voor het maandelijkse NAH-café. Het NAHcafé is een uitgaansgelegenheid voor mensen met niet
aangeboren hersenletsel
(NAH). Het NAH-café is
elke laatste woensdag van de
maand en wordt gehouden
in Hotel en- Congrescentrum Hof van Wageningen,
Lawickse Allee 9. Het café is
geopend vanaf 19.30 uur tot
21.00 uur.

Medische
diensten
Apotheek weekenddienst:
Buiten normale openingstijden: Dienstapotheek Gelderse Vallei, Van Steenbergenweg te Ede (Uitgang terrein
Ziekenhuis Gelderse Vallei)
tel. 0318-437990, openingstijden ma. t/m do 17.30 tot
8.30 uur in het weekend van
vrijdag 17.30 uur tot maandag 8.30 uur.
Huisartsen weekenddienst:Als u op werkdagen
tussen 17:00 uur ‘s avonds
en 08.00 uur ‘s ochtends,
in het weekeind of tijdens
feestdagen dringend een
huisarts nodig hebt, belt u
altijd: 0318-434444.
Ziekenhuis Gelderse
Vallei spoedeisende hulp:
(0318) 433705
Bereikbaarheidscentrale
Kruiswerk West-Veluwe:
voor alle diensten gedurende
24 uur: tel. 0318-650777.
Anonieme Alcoholisten
(AA), Werkgroep Wageningen: tel. 421049 (Rita)
en 0488-442079 of 0620816380 (Jan).
Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei: tel. 0900 - 126 26 26
(0,05 ct/min), 24 uur per
dag bereikbaar, voor advies
en hulp aan iedereen die in
aanraking komt met huiselijk geweld.
Opgave van kerk- of medischediensten dienen uiterlijk voor vrijdag 9.00 uur
gemaild te worden naar:
kerk@nieuwsblad.nu

In ‘Estafette van Wageningen’ wordt iedere week
een min of meer bekende
Wageninger geportretteerd.
Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere
Wageninger. Deze week is
Jelle de Leur aan de beurt.

u Door José Breekveldt
u Foto Johan Mulder
U Wageningen
Naam: Jelle de Leur
Geboren: Op 6 maart 1982 in
Enschede
Woonplaats: Wageningen.
Toen ik 12 jaar was ben ik in
Wageningen komen wonen. Ik
had het hier heel snel naar mijn
zin. De sfeer is geniaal. Ik heb
in Ede en Haarlem gestudeerd
en gewoond, maar wist niet hoe
snel ik moest terugkeren naar
Wageningen. Ik wil hier nooit
meer weg.
Verliefd, verloofd, getrouwd,
kinderen: Sinds kort woon ik
samen met Nienke Huisman.
We kennen elkaar al ruim zes
jaar en hebben anderhalf jaar
een relatie. Kinderen staan
zeker op de verlanglijst en het
nestje is ondertussen al in orde
gemaakt.
Dieren: Nee, we vinden allebei
een hond leuk, alleen is het niet
zo praktisch omdat we allebei
werken. Misschien later.
Geloof/levensmotto: Ik heb de
christelijke waarden en normen
van mijn ouders meegekregen.
Mijn motto: Meer dan je best
kun je niet doen.
Hobby’s: Mountainbiken,
gitaarspelen en verder ben ik
geïnteresseerd in de Tweede
Wereldoorlog. Zo speel ik regelmatig nog online computerspellen die er betrekking op hebben
en ga ik in de zomermaanden
nog wel eens op pad met de
metaaldetector. Dat laatste doe
ik dan door eerst verhalen en
plattegronden te onderzoeken
en dan is het heel gaaf om het
daadwerkelijke bewijs tegen te
komen in de grond.
Opleiding: Na de Mavo,
MBO-detailhandel in Ede. Op
die opleiding heb ik meegewerkt
in een mini-onderneming in
ansichtkaarten en mijn functie
daarin was financieel manager.
Voornamelijk daarbij heb ik
veel geleerd, zowel theoretisch
als praktisch. Daarna heb ik nog
de HEAO in Haarlem gedaan,
omdat ik na de MBO nog niet
direct voor mezelf durfde te beginnen.
Huidige beroep: Ik ben
dienstverlener in de IT en heb
mijn eigen bedrijf Else Webconsultancy. Ik bouw voornamelijk websites en zorg ervoor
dat mensen ze zelf eenvoudig
kunnen bijwerken. Daarnaast
lever ik IT oplossingen op maat,
bijv. het verzenden van digitale
nieuwsbrieven. Eigenlijk kan
iedereen met internetvragen bij
mij terecht en meestal kan ik ze
wel van dienst zijn.
Wat vind je leuk aan dit
werk: Programmeren is net
puzzelen. Het is altijd leuk om
een moeilijke puzzel op te lossen
en dat zie ik als een soort van
sport. Verder staat klantsupport

bij mij hoog in het vaandel. Ik
vind het belangrijk dat klanten
niet op zichzelf aangewezen
zijn. Uit deze support haal ik
zelf ook veel voldoening.
(Jeugd)idool: Vroeger was ik
fan van de Amerikaanse rockband Nirvana. Van de zanger/
gitarist van deze band Kurt
Cobain, heb ik zelfs een paar
boeken, terwijl ik niet zo’n lezer
ben.
Stamcafé: Dat was de Dikke
Draak, maar helaas is die er
niet meer. Nu wint de Zaaier
steeds meer terrein. Daarnaast
ook altijd al fan geweest van de
Vlaamsche Reus.
Favoriete club: Enjoy Healthclub. Daar sport ik met veel
plezier. Het is een sociaal en
leuk gebeuren, ik heb het er erg
naar mijn zin.
Favoriete krant: Fabeltjeskrant, lekker onschuldig. Ik
ben niet zo in media geïnteresseerd.
Favoriete tijdschrift: De Donald Duck. Ik heb er geen abonnement op, maar als ik in een
snackbar ben of bij de kapper,
dan is de Donald Duck het eerste waar ik naar op zoek ga.
Favoriete film: District 9, De
film is als documentaire opgezet
en gaat over een buitenaards ras
dat door omstandigheden moet
integreren in onze samenleving.
Favoriete acteur/actrice:
Leonardo DiCaprio en Matt
Damon.
Favoriete TV-programma:
Hoewel ik geen kabel heb, vind
ik Mythbusters en Wegmisbruikers erg vet. MythBusters is een
Amerikaans populair wetenschappelijk programma op Discovery Channel over waarheden
of onwaarheden in mythen of
broodje aap verhalen. De makers testen de gebeurtenissen in
de mythen door ze na te bootsen. Wegmisbruikers laat zien
hoe mensen zich misdragen in
het verkeer en dat verbaast mij
altijd op een leuke manier.
Mooiste boek: ’De renner’ van
Tim Krabbé. Dit boek gaat over
de auteur zelf waarbij hij vertelt
wat hij als wielrenner meemaakt
en moet doorstaan. Het is een
van de weinige boeken die ik
gelezen heb. Voornamelijk de
herkenbaarheid zette me aan
om het boek helemaal uit te

lezen.
Favoriete CD/muziek: Op
het gebied van rockmuziek: Nirvana en In-flames. Daarnaast
luister ik ook graag naar ‘Infected Mushroom’. Dat is melodieuze trancemuziek en valt in het
genre goa/psytrance.
Favoriete sport: Mountainbiken. Met een groep onder
leiding van fietsenmaker Roel
Peerenboom gaan we elke week
wel een keer fietsen. Daarnaast
doen we regelmatig mee aan regionale wedstrijden en dat zijn
altijd wel momenten waar we
naar toe leven.
Lekkerste drankje: Pina Colada met ijs.
Lekkerste gerecht: Patatje
oorlog met uitjes en een berenhap erbij. Een berenhap is
een gehaktbal plakjes afgewisseld met plakjes ui. Om het af
te maken moet daar natuurlijk
satésaus bij.
Favoriete auto: Ik vind de
Volvo C30 heel gaaf. Het is een
middenklasser met een heel
mooi model. Die ga ik misschien nog eens tweedehands
kopen.
Favoriete kleding: Truien en
mijn instapgympies. Ik koop
bijna nooit kleding, draag alles
altijd helemaal af. Diegene die
het meest zijn afgedragen zijn
natuurlijk de meest favoriet.
Favoriete vakantieadres: De
Ardennen, een mooie natuur en
niet te ver weg.
Favoriete internetsite: www.
niburu.nl. Dat is een nieuwssite
die niet echt mainstream is.
Politieke voorkeur: Ik zou
graag zien dat er een nieuwe

Pim Fortuyn opstaat.
Beste politicus landelijk:
Momenteel geen. Dat was natuurlijk Pim Fortuyn voor me.
Beste politicus lokaal: Weet
ik niet.
Slecht in: ‘Nee’ zeggen.
Goed in: Ik vind mezelf sociaal
en sportief.
Hekel aan: Egoïstisch en asociaal gedrag. Daarnaast kan ik
niet tegen vernielingen; ik bedenk me dan altijd dat dingen
er niet zomaar zijn en er altijd
mensen voor hebben gewerkt.
Spijt van of over willen doen:
Spijt van een heleboel dingen,
maar ja, die hebben me ook gemaakt tot wie ik nu ben.
Goede voornemens: Ik ben
net weer drie dagen gestopt met
roken.
Dag in de huid kruipen van:
Mijn vriendin, om haar beter te
leren begrijpen en in het kader
van zelfreflectie.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: Als zanger/gitarist in
een band spelen, bungeejumpen
en parachutespringen.
Lelijkste plekje in Wageningen: Het braakliggende terrein
van garage Kirpestein.
Mooiste plekje in Wageningen: Het marktplein met alle
kroegjes. Dat geeft zo’n echt
Wagenings en sfeervol dorpsgevoel.
Estafettestokje gaat naar:
Johan Breet, de eigenaar van
fietsenwinkel Breetbikes.
Omdat: Ik vanaf mijn 15e t/m
mijn 20e bij Johan heb gewerkt
en we vanaf het begin (nu dus
al veertien jaar geleden) goede
vrienden zijn geworden.

Dag Centraal Wonen
Wageningen

Centraal Wonen ‘t Binnenveld
houdt op zaterdag 21 mei van
13.00 tot 16.00 uur een open
dag op de Johan Buziaustraat
59. Bezoekers kunnen kennismaken met gemeenschappelijk
wonen. De open dag is ter gelegenheid van de derde landelijke Open Gemeenschappelijk
Wonen Dag, waarbij in het hele
land de deuren van gemeenschappelijke woonvormen open
staan. De open dag is speciaal

bedoeld voor belangstellenden
die altijd al eens door die grote
tuin aan de Wetering, midden
in de wijk Noordwest, hadden
willen lopen. Ook kunnen bezoekers erachter komen hoe
het is regelmatig met je buren
samen te eten, om een gezamenlijke grote tuin te hebben
samen en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Tijdens een
rondleiding komen alle facetten
van het wonen in een centraal
wonen project aan de orde.

Kerkdiensten
Herv.-Geref. wijkgem.
Mattheüs:
Vredehorst: 9.30 uur: ds.
H.L. Versluis.
Grote kerk: 18.30 uur: ds.
H. Jongerden.
Herv. wijkgem. Markus:
Grote kerk: 9.30 uur: ds.
J.B. Kamp; 18.30 uur: ds.
H. Jongerden.
Prot. wijkgem. Lukas:
Bevrijdingskerk: 10.00
uur: ds. R. Wahl, m.m.v. Johanneskoor.
Rumah Kita: 10.00 uur:
ds. J. Linandi.
Grote Kerk: 16.30 uur:
Psalmendienst.
Overige diensten:
Ziekenhuis Ede: 10.00 uur:
ds. J.E. Akihary.
Pieter Pauw: 15.00 uur:
E.J. van Dalen.
Nederlands Geref. Kerk
Ons Huis (tijdelijk in Diedenoort): 9.30 uur: ds. K.C.
Smouter – doopdienst; 17.00
uur: br. R. Jochemsen.
.Doopsgezinde Gemeente/NPB Wageningen,
hoek Arboretumlaan
– August Faliseweg: 10.00
uur: ds. Gerke van Hiele
en mw. Corien van Ark,
Kinderdankzegging, Koor,
Kinderkringen voor diverse
leeftijden.
Geref. Gem. Wageningen:
10.00 en 18.30 uur: ds. J.M.
Kleppe; 15.30 uur: ds. A.
Verschuure; wo. 19.30 uur:
ds. M. Joosse, B. Paanstra.
Baptistengemeente Wageningen, Margrietschool, Zeemanstraat 1:
10.15 uur: Inloop met koffie;
10.30 uur: Bijeenkomst.
ABC Evangeliegemeente
Salem, Lawickse allee 9
(Hof van Wageningen):
10.00 uur (Service also
translated into English).
Tevens kinderdiensten en
babyoppas.
Vineyard gemeente Wageningen, Bevrijdingskerk (Ritzema Bosweg
18): 15.00 uur. (babyoppas en kindergroepen, English translation), info: tel.
420190.
Johannes de Doperkerk
(RK), Bergstraat 17: za.
18.30 uur: pater H. Koenen, Open cantorij, Eucharistie viering; zo 10.30 uur:
pater H. Koenen, pastor J.
Olimulder, par. voorganger
T. Sterk, regenboogkoor, 1e
Communieviering; 12.30
uur: pastoor H. ten Have.
Zang. Int. nat koor, Int. nat
eucharistieviering.
Het Apostolische Genootschap (Hendrikweg 14a):
zo. 10.00 uur.
Int. Islamtisch Centr.
Wag., Schimmelpenninckgebouw, Nude 28d: Vijf dagelijkse gebeden en vrijdaggebed om 13.00 - 13.30
Jehovah’s
Getuigen,
Spelstraat 3: Gemeentebijbelstudie, Theocratische
school en Dienstvergadering: di. en do. 19.30-21.15
uur; wo. 19.15-21.00 uur
(Franstalig). Openbare toespraak en Wachttorenstudie;
za. 18.00-19.45 uur en zo.
10.00-11.45 uur; zo. 13.3015.15 uur (Franstalig) , tel.
0317-421464

